Het bestuur van de Stichting Aquila is voor haar school Boslust
op zoek naar een teamleider voor de afdeling SO

Teamleider wtf 0.8 - 1.0
Profiel
Wij zoeken een teamleider die
-

een inspirator is met hart voor de leerlingen
affiniteit heeft met de doelgroep van de school
bewust kiest voor het werken binnen het Christelijk onderwijs
leiding kan geven aan de afdeling speciaal onderwijs van de school
bij voorkeur ervaring heeft als leidinggevende, maar ook gemotiveerde personen met potentie
zijn welkom om te solliciteren
zakelijk en strategisch kan denken indien de situatie hierom vraagt
een onderwijsbevoegdheid heeft
beschikt over goede communicatieve vaardigheden
een opleiding gericht op onderwijsmanagement heeft gevolgd of bereid is deze te gaan
volgen
onderwijskundige en pedagogische projecten kan coördineren binnen deze afdeling
mede zorg kan dragen voor beleidsontwikkelingen
invulling geeft aan het motto van de school “Je zàl ons een zorg zijn !”
actief samenwerkt met een multidisciplinair zorg- en managementteam
indirect samenwerkt met ouders als educatieve partners en goed kan samenwerken met
andere ketenpartners
proactief handelt en een teamspeler is
scholing en de ontwikkeling van het team stimuleert

Dienstverband
-

Het dienstverband is voor onbepaalde tijd
Het betreft werkzaamheden teamleider speciaal onderwijs in salarisschaal AC
conform CAO PO
Startdatum: per 1 september 2018

Procedure
U kunt tot en met zaterdag 30 juni a.s. uw sollicitatie en C.V. digitaal sturen naar
a.grolleman@boslustschool.nl ten name van Alex Grolleman, directeur SO/VSO Boslust.
De vacature wordt zowel intern alsmede extern bij de stichting Aquila aangeboden. Bij gelijke
geschiktheid heeft de interne kandidaat voorrang.
Na selectie wordt u in week 27 geïnformeerd over het vervolgtraject. De gesprekken vinden plaats op
maandag 9 juli 2018 op SO/VSO Boslust.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
Alex Grolleman, directeur SO/VSO Boslust: 0529-769053 (werk) / 06-29096933 (privé)

Informatie
SO/VSO Boslust
De Boslust is een school voor speciaal onderwijs die goed onderwijs biedt aan ca. 175 leerlingen met
specifieke ondersteuningsbehoeften. De school is gesplitst in twee afdelingen: een SO-afdeling en een
VSO-afdeling. Op haar beurt is het VSO ook weer onderverdeeld in twee subafdelingen. Een afdeling
VSO praktijk en een afdeling VSO theorie-/praktijk. De school maakt gebruik van een tweetal locaties,
waarbij de hoofdlocatie recentelijk nieuw in gebruik is genomen. De vacature is op de afdeling SO
deze is gehuisvest in het nieuwe hoofdgebouw.
De Boslust is een Christelijke school met plaats en respect voor alle ouders en leerlingen. De school
maakt deel uit van de Stichting Aquila te Ommen en participeert actief in het diverse
samenwerkingsverbanden. De leerlingen komen dan ook uit een grote regio rondom Ommen.
Informatie over de school vindt u ook op de website: www.boslustschool.nl
Vacature

De vacature is een baan van 32 - 40 uur per week voor die van teamleider. Als teamleider maak je
deel uit van een managementteam. Dit managementteam bestaat uit drie teamleiders en één
directeur.
Je hebt een integrale verantwoordelijkheid binnen jouw afdeling. Dit houdt in dat zaken op
organisatorisch gebied (vergaderingen, roosters, etc.), zorgtaken (coördinatie leerlingenzorg) en
personeelszaken (begeleiding personeelsleden) tot het takenpakket behoren.
De huidige teamleider, die de onderwijs carrière beëindigd, zal jou inwerken in de functie.
De afdeling SO bestaat uit zeven groepen met in totaliteit 75 leerlingen, waarin 24 m.n. parttime
medewerkers werkzaam zijn.
Een volledige functiebeschrijving –teamleider- is opvraagbaar bij de school

